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HET BEKIJKEN/LEZEN WAARD  

Hij was even offline, maar dankzij hulp van de schenker van de camera is via de webcam een 

livebeeld van landschapsreservaat Oosterdel te bekijken: https://ipcamlive.com/veldzorg 

 

EVEN VOORSTELLEN  

Mijn naam is Roelf Voortman, ik ben 70 jaar en woonachtig in 

Egmond-Binnen. Ben alleenstaand, mijn partner is 6 jaar geleden 

overleden aan ALS. Ik heb drie fantastische zoons, waarvan er 

twee in het buitenland wonen. Dat zit een beetje in de genen zoals 

verderop wel zal blijken. 

Wat betreft mijn achtergrond het volgende. Ik ben groot geworden 

op een klein boerderijtje in Drenthe, zo’n twee kilometer buiten, 

alweer, een klein dorp. Mijn tongval verraadt nog steeds mijn 

afkomst en daar heb ik ook helemaal geen problemen mee. Ik kon 

goed leren en, geheel ongebruikelijk voor ‘ons soort mensen’, kon 

ik gaan studeren. Ik ben afgestudeerd als landschapsecoloog, 

waarbij het gaat om de relatie tussen vegetatie en 

omgevingsfactoren, met name de bodem, en hoe deze verschillende relaties zich in hun 

ruimtelijk verband aan ons tonen. Deze kennis en vaardigheden heb ik samen met mijn 

partner in kunnen zetten ten behoeve van de ontwikkeling van de landbouw in tropische 

landen in Afrika en Azië. In het begin gewoon met veel veldwerk: luchtfoto’s analyseren, 

kuilen (laten) graven, beschrijven en bemonsteren (voor chemische analyse) en de erbij 

horende vegetatie en andere omgevingsfactoren vastleggen. Deze gegevens vertaalden we 

dan naar landgeschiktheden voor bepaalde gewassen. Al gauw kwam er meer management 

om de hoek kijken. Ik werd hoofd van een onderzoeksinstituut voor bodemkunde en land- 

evaluatie in Mozambique en later project manager van een geïntegreerd platteland- 

ontwikkelingsproject in Sri Lanka. Na 14 jaar in de tropen, en met opgroeiende kinderen, 

besloten we om naar Nederland te verkassen; we vonden dat de kinderen wel op moesten 

groeien als Nederlanders en het argument van scholing telde ook mee. 

Het kwam toen goed uit dat ik werd gevraagd om te solliciteren bij de Stichting Onderzoek 

Wereldvoedselvoorziening van de Vrije Universiteit. Dat was een groep van econometristen 

die heel ingewikkelde sommen maakten over de toestand van de wereld en individuele 

landen. Ik moest daar de ‘street knowledge’ voor wat betreft natuurlijke hulpbronnen, 

landbouw potentiëlen en mogelijke gewasopbrengsten inbrengen. Verder werkten we 

bijvoorbeeld ook aan klimaatverandering en biobrandstoffen. Er lag een enorme uitdaging om 

deze straatkennis op een wetenschappelijke wijze te vertalen en ook nog zodanig te 

presenteren dat ze in die ingewikkelde sommen konden worden ingebracht. Door deze 

verwetenschappelijking ben ik in 2010 ook nog gepromoveerd met een proefschrift dat gaat 

over de relatie bodemchemie en gewasopbrengsten, natuurlijk in Afrika. 

https://ipcamlive.com/veldzorg
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Na mijn pensionering heb ik me gevestigd als ZZP-er en deed nog projecten over 

dadelpalmen in Palestina en cashewnoten in Burkina Faso. Corona heeft een beetje zand in de 

machine gestrooid, maar ik ben nu weer bezig met een project in Mozambique. 

Ja en nu Veldzorg. Het valt niet mee om in je eentje rond te dolen in een groot huis, dus ik 

was op zoek naar vrijwilligerswerk van een aard waar ik me in thuis zou voelen en waar het 

mogelijk zou zijn om mensen van verschillende pluimage te ontmoeten. Op Internet vond ik 

Veldzorg wat hier ruimschoots aan voldeed, belde Joke, maakte een afspraak en werd door 

haar met open armen ontvangen. Ik mocht gelijk de volgende avond ook al op jullie feestje 

komen. Nu, het beheer van zo’n landschap boeit me natuurlijk zeer, een beetje buffelen met 

de bosmaaier doet me ook wel goed en ja ik vind dat ik leuke mensen ontmoet. Om kort te 

gaan, ik voel me hier wel thuis. Jammer dat het gebied niet in mijn achtertuin ligt. 

 

WAT HOUDT HET BESTUUR BEZIG?  
 

Vertegenwoordigers van de 5 samenwerkende partners 
 

Staatsbosbeheer, Museum Broeker Veiling, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 

de gemeente Dijk en Waard en Stichting Veldzorg Oosterdel slaan de handen ineen om te 

onderzoeken hoe ons prachtige cultuurlandschap toekomstbestendig beheerd kan worden en 

welke middelen daarvoor nodig zijn. U heeft er al over kunnen lezen in het Noordhollands 

Dagblad. Op 14 december is een samenwerkingsovereenkomst getekend. Fijn dat ook HHNK 

meedoet. Het waterlichaam waarin het cultuurlandschap valt is door de provincie aangewezen 

als prioriteitsgebied om de waterkwaliteit te verbeteren. HHNK is de instantie die hiervoor aan 

de lat staat en werkt dus graag mee om het cultuurlandschap op de juiste wijze te beheren. 

Ons Arbobeleid staat dit jaar vaak op de agenda. Dat vordert gestaag. We maken met ingang 

van het nieuwe jaar gebruik van veiligheidskaarten die door landschap Noord-Holland ter 

beschikking zijn gesteld. Bij de veiling van Doesgoed zijn ons vier extra reddingsvesten 

beschikbaar gesteld. Zie de rubriek sponsoring. 

De begroting en het jaarplan 2023 zijn wel besproken, maar nog niet vastgesteld. Daarover 

natuurlijk in de volgende nieuwsbrief meer informatie. 
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In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat de Vrijwilligerscoördinator is uitgevallen. Wij hebben 

gelukkig zeer betrokken vrijwilligers die wat taken overnemen. Pieter Sombroek, Nico Ploeg 

en Catharinus Jelsma zorgen voor ontvangst van de vrijwilligers op dinsdag, vrijdag en 

zaterdag. De vrijwilligersadministratie is nu in handen van de secretaris Marieke Meijer. Zij 

zorgt er samen met Rob Vroegop en Siem Schoon voor dat al uw gegevens AVG-proef worden 

beheerd. Zij is ook de contactpersoon voor nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden. 

Siem Schoon is jaren onze administrateur geweest. Hij was de rechterhand van onze 

penningmeester. Ook bij Siem gaan de jaren tellen, daarom neemt hij per 1 januari afscheid 

van onze boekhouding. Het bestuur heeft daarom besloten, ook vanwege de continuïteit, om 

de boekhouding onder te brengen bij het plaatselijke administratiebedrijf Winkelaar. Onze 

penningmeester en Siem zijn nu samen druk bezig met de overdracht naar dit kantoor. 

 

HELE FIJNE FEESTDAGEN VOOR ALLE LEZERS  

 
Het bestuur van de stichting Veldzorg 

wenst alle vrijwilligers, huurders, 

adoptanten en andere lezers van deze 

nieuwsbrief hele fijne feestdagen en 

een voorspoedig 2023. 

 

 
 

BEHEER AKKERS DOOR DE HUURDERS  

Op de website staat een nieuw item: Forum. Dit onderdeel is specifiek voor onze huurders. 

Zij kunnen zich bij het forum aanmelden en daar allerlei vragen stellen aan andere huurders 
of kennis delen over hun ervaringen op het gebied van telen van producten. Wij kregen 
signalen dat het forum niet werkt. Volgens ons moet het nu lukken. Pieter Heijne, onze 

moderator en medehuurder, staat te popelen om jullie vragen te plaatsen zodat er gebruik 
kan worden gemaakt van de ‘wisdom van de crowd’ van medehuurders. 

 
Er zijn nog enkele huurders die hun akker winterklaar moeten maken. Doe het zo spoedig 
mogelijk. In het voorjaar heb je er alleen maar profijt van. Kom je er zelf echt niet uit, lees 

dan de volgende alinea 

 

AANBOD VOOR HUURDERS  

Onze vrijwilligers springen bij 

 
Goed nieuws voor huurders die het net niet lukt om hun akker voldoende bij te houden. De 

komende wintermaanden hebben onze vrijwilligers wat tijd over. Daarom hebben we ze 
gevraagd of ze willen bijspringen op de huurakkers. Uiteraard doen we dat in overleg met de 
betreffende huurder. En de huurder is er dan natuurlijk zelf ook bij (of stuurt iemand namens 

hem/haar). Ook moet het duidelijk zijn wat de reden is dat het onderhoud van de akker niet 
voldoende lukt. Dus kun je wel wat hulp gebruiken op je akker? Neem dan contact op met 

onze beide schouwmeesters om de werkzaamheden op je akker in te plannen: 

Peter Molenmaker (06-10433758, p.molenmaker@gmail.com) en Bart van der Velden (06- 
83369047), bartvdv1952@gmail.com) 

https://oosterdel.nl/forum/
mailto:p.molenmaker@gmail.com
mailto:bartvdv1952@gmail.com
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SCHOUW NIEUWE STIJL  

We hebben een nieuwe schouwploeg die in 2023 aan de slag gaat. Meteen een goede reden 
om het schouwproces eens onder de loep te nemen en te kijken of het beter/anders kan. 
Schouwen is veel werk en de tijd van onze vrijwilligers is beperkt. We hebben besloten om 

komend jaar als een overgangsjaar te beschouwen en onze huurders nog een vol jaar de 

gelegenheid te geven om een positieve ‘boost’ aan hun akker te geven. Daarom kijken we om 
te beginnen alleen naar akkers die heel erg verwaarloosd worden. Met de huurder maken we 
dan afspraken om er wat aan te doen. Eventueel helpen onze vrijwilligers een ochtendje mee 

(dat kan alleen in de winter) om de ergste rotzooi weg te werken en wat orde te scheppen. 
Eind 2023 zullen we daarmee hopelijk van zo weinig mogelijk huurders afscheid hoeven te 
nemen. 

 
Op grond van de huurovereenkomst moet op tenminste 25% van de huurakker worden 

getuinierd. Dus wel een vaarpas voor het Oosterdel en de akker laten verslonzen is in de 
toekomst wat Veldzorg betreft niet meer mogelijk. 

 
Van november tot en met maart zien we de akkers het liefst zo leeg mogelijk. Alleen houten 

spullen mogen blijven staan (geen stapels hout natuurlijk, alleen een gereedschapskist, 
eventueel een houten picknicktafel e.d.) en natuurlijk de schutstallen voor overwinterende 

dieren. Wat betreft de steigers: het liefst zien we twee palen met een dwarsbalk waarop je 
een loopplank kunt leggen. Daardoor kan de oeverbegroeiing welig tieren en kalft de akker 
niet af. Maar hier en daar snappen we dat er meer nodig is om aan wal te komen. Zolang de 

oeverbegroeiing er niet onder lijdt, zijn een paar planken acceptabel. Maar zorg er wel altijd 
voor dat de planten eronder niets tekort komen en hun werk kunnen doen om de oever zo 

origineel mogelijk in stand te houden! 

 
Het riet in de slootkant moet in de periode tussen 1 november en 1 maart wel worden 

gemaaid. Onze loonwerker Richard Bruin doet dit desgewenst (voor een betaalbaar bedrag) 
graag voor u. U moet zelf (of via de loonwerker) voor de afvoer van het riet zorgen of u kunt 

het riet ook op het akkergedeelte waar u actief tuiniert verspreiden en in het voorjaar mee 
laten frezen. 

 

SPONSORING  
 
 

Petra Slot, directeur van Intratuin Heerhugowaard, schrijft het volgende: Na het beëindigen 
van de hoveniersbedrijfstak Groenmeesters van de De Groot en Slot groep, bleef er redelijk 
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wat (tuin-)gereedschap en materieel over wat nog in zeer goede staat was. 

 
De directie heeft aangegeven om deze voorraad via onze DGS Foundation te schenken aan 
een aantal goede doelen in de regio (Dijk en Waard, Alkmaar), zodat zij er nog heel wat jaren 

plezier van kunnen hebben. 

 
Begin november hebben wij Stichting Veldzorg kunnen voorzien van grasmaaiers, een 
bosmaaier, een kettingzaag, zaagkleding, laarzen, takkenscharen, rieken, een paalhamer en 

oprijplaten voor de aanhangwagen. Zij kunnen dit goed gebruiken voor hun onderhoudswerk 
op de akkers van het Duizend Eilandenrijk die zij in beheer hebben. Overigens heeft 

Groenmeesters de voetbalclub B.O.L en zorgboerderij Hoeve Engelenburgh in Nieuwe Niedorp 
ook goed bedacht. 

 
Petra en directie van de DGS foundation, onze dank is groot. 

 

Reddingsvesten voor Veldzorg 

Op 3 november vond De Veiling – Matches bij afslag plaats in museum BroekerVeiling. 

Tijdens dat evenement, georganiseerd door stichting Doesgoed, veilen maatschappelijke 
organisaties hun hulpvraag aan lokale ondernemers. Dat leverde stichting Veldzorg vier 

professionele reddingsvesten op. 

 

Vanuit een 
Langedijker schuit 
betoogde Veldzorg- 

voorzitter Gerrit 
Arkesteijn die dag 

waarom zijn stichting 
reddingsvesten nodig 
heeft. Het advies is 

om alle passagiers 
aan boord van een 

schip zo’n vest te 
laten dragen. Omdat 
de vrijwilligers van 

Veldzorg per schuit 
naar hun werk worden 

gevaren, is de 
beschikbaarheid van 
die vesten een 

voorwaarde om het 
werk uit te voeren. 

 
Die hulpvraag ging 
aan Arjan Oostmeyer 

van bureau Back to basic niet voorbij. Actief inspelen op veranderingen, dat is het motto van 
zijn bureau. Dus bood hij ter plekke vier vesten aan. Arjan en Gerrit spraken bij de 

overhandiging de hoop uit dat de vesten wel worden gebruikt, maar nooit echt nodig zijn. In 
elk geval voldoet de stichting aan de toekomstige wettelijke eisen en kunnen de vrijwilligers 
volgend jaar volgens voorschrift het veld in! Als dank voor zijn bijdrage ontvingen Arjan en 

zijn partner Jolanda van Gaal een rieten mand vol lokale Oosterheem groenten. 
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WONEN PLUS WELZIJN  
 

Vindt u het fijn om even een praatje te maken, een kopje koffie te drinken of heeft u zin in 

een gezellig spel of een leuke activiteit? Kom dan naar de ontmoetingsgroep Doet en 

Ontmoet van Wonen Plus Welzijn in zaal De IJsvogel van Stichting Veldzorg, Dorpsstraat 86 

in Broek op Langedijk. 

Daar komt elke maandagmiddag van 13:30 tot 15:00 een groep mensen bij elkaar die op een 

laagdrempelige manier een gezellig moment hebben. 

De ontmoetingsgroep heeft een vrije inloop en iedereen is welkom. Ontvang je graag meer 

informatie? Neem contact op met Wonen Plus welzijn via: f.blokker@wonenpluswelzijn.nl of 

via het telefoonnummer: 0226-318050. 

Tot maandagmiddag bij Veldzorg! 

 

OOSTERDEL ALS PRAKTIJKLEERLOCATIE  
 
 

 
Wegafzetting op het kerkplein 

Het Clusiuscollege, 

onderdeel van 

fusieschool VONK, 

heeft ontdekt dat het 

cultuurlandschap een 

ideale plek is voor het 

leren in de praktijk. Er 

zijn ontzettend veel 

trainingen mogelijk in 

ons gebied. 

Elke maandag verzorgt 

VONK trainingen voor 

medewerkers van 

Werksaam en elke 

woensdag trainingen 

voor de voormannen 

van Progroen. 

De mannen, het zijn allemaal mannen, hebben er erg 

veel lol in. Bosmaaien op verharding is geoefend op de 

straat voor d’Oostkant. Veiligheid in de wijk is 

 

 
Rietmaaien in de praktijk 

geoefend op het kerkplein. Niet alleen het cultuurlandschap wordt opgenomen in het 

lesprogramma, maar ook onze omgeving. 

mailto:f.blokker@wonenpluswelzijn.nl
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VRIJWILLIGERS AAN HET WERK  

Weet jij iemand die tijd over heeft, of tijd wil vrij maken, om te helpen ons mooie gebied te 
onderhouden? Vraag dan aan die persoon om zich bij ons te melden! Wij hebben nog steeds 
een tekort aan vrijwilligers! 

 
We gaan elke dinsdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur naar de akkers om te 
werken. Vanaf 8.30 uur is er koffie. We hopen in de nabije toekomst ook nog een groep op 
donderdag te kunnen starten. Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar onze 

secretaris Marieke Meijer via het mailadres: secretaris@oosterdel.nl. Meer informatie is te 
vinden in onze Nieuwsbrieven die op de website staan. 

 

 

  
Riet opruimen  

Op de akkers is er afgelopen 

tijd ook weer heel hard gewerkt 
door onze vrijwilligers. We 
maken daarbij dankbaar 

gebruikt van een pool van 
inmiddels circa 40 actieve 

vrijwilligers. De onderstaande 
foto’s spreken boekdelen. Het 
plezier met elkaar en de 

werklust spatten er af, ook al 
zit het weer niet altijd mee. 

 
Enkele vrijwilligers zijn al vanaf 
begin november twee 
ochtenden in de week riet uit 

de sloten aan het verzamelen 
met onze eigen maaiboot en 

brengen dit riet vervolgens met 
de schuit naar onze stortakker. 
Onze maaiboot, de naam zegt 

het al, kan zelf ook wel maaien 
en dat doen we af en toe ook 

wel, maar het meeste riet langs 
de randen van onze akkers wordt door onze loonwerker Richard Bruin gemaaid. Door op deze 
manier samen te werken besparen we inmiddels wel flink op de kosten van onze loonwerker. 

Overigens gaan we komend jaar een poging doen om het riet, door het in onze hakselaar te 
stoppen, geschikt te maken als mulchmateriaal voor bijvoorbeeld de rabarberakker. 

 
Ook zijn we de laatste tijd heel druk geweest met het maaien van heel veel van onze eigen 
akkers. Dit doen we op de vlakke gedeelten van de akker zoveel mogelijk met onze beide 

tweewielige motormaaiers met maaibalk. Voor de randen en taluds gebruiken we meestal de 
elektrisch aangedreven bosmaaiers en voor de moeilijker stukken de mechanisch 

aangedreven bosmaaiers. 

 
Ook zijn alle dammen aangepakt die op allerlei plaatsen akkers onderling met elkaar 
verbinden. Hier en daar was er sprake van achterstallig onderhoud en moesten er veel 

takken, bramen etc. worden verwijderd en naar de stortakker afgevoerd. Verder hebben we 
hier en daar op de akkers kleine boompjes en takken weggehaald die vervolgens in onze 

beide takkenrillen verwerkt. 

mailto:secretaris@oosterdel.nl
https://oosterdel.nl/category/nieuwsbrieven/
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Alles op de schuit en daarna naar de akker om te maaien  
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Werkoverleg 
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WIST U DAT:  

► Wij met ingang van 1-1-2022 een nieuw huurcontract hebben dat voor alle huurders geldt. 
 

► Er na zonsondergang niet in ons gebied gevaren mag worden, ook niet met de kano, 
supboard e.d.! 

 
► Er zonder ontheffing niet met motor, ook niet elektrisch, gevaren mag worden! 

 
► Er niet overnacht mag worden in ons gebied! Ook niet om te vissen. 

 
► De webcam een mooi beeld geeft van het gebied. 

 

► U adoptant van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden vanaf € 175,00 per jaar en 

daarmee het onderhoud van de eilanden adopteert. 

 
► U vriend van Stichting Veldzorg Oosterdel kunt worden voor minimaal € 20,00 per jaar. U 

ontvangt dan onze Nieuwsbrief (geef wel uw e-mailadres door). Geef dit door aan uw buren, 
vrienden en kennissen. 

 
► Wij zalen verhuren voor vergaderingen en feestjes. 

 

► Wij op dinsdag, vrijdag en zaterdag met een groepje vrijwilligers naar de akkers gaan om 
ze te onderhouden en dat u daarbij ook heel welkom bent 

 

► De foto’s door onze vrijwilligers gemaakt zijn, tenzij anders vermeld. 

 
.. .. .. .. Disclaimer .. .. . . 

 

Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Als u deze nieuwsbrieven niet (meer) wilt ontvangen, 

meld u dan hier af. 
 

https://oosterdel.nl/wp-content/uploads/2021/09/21-Definitieve-huurovereenkomst-2021.pdf
https://ipcamlive.com/veldzorg
https://oosterdel.nl/help-mee/adopteer-een-akker/
https://oosterdel.nl/help-mee/vrienden-van/
https://oosterdel.nl/zaalverhuur-en-rondvaarten/verhuur-van-zalen/
https://oosterdel.nl/help-mee/
mailto:beheerder@oosterdel.nl

